Als Impact Engineer help ik organisaties en initiatieven om hun
maatschappelijke impact in kaart te brengen, te meten en/of te vergroten.

Impact & Omzet
Creatief & Zakelijk
Analytisch & Intuïtief
Speels & Praktisch
Lichtheid & Diepgang
Divergeren & Convergeren
Denken & Doen

Hiervoor heb ik onder andere het volgende ontwikkeld:
- het impactkompas, een model dat helpt bij het in kaart brengen van impact
- impactkaarten om op een flexibele en lichte manier het traject en sessies
rondom impact te begeleiden
- een flexibele online tool om op een eenvoudige manier impact te
monitoren
Als het nodig is om tijdens dit proces om het concept en/of de werkwijze aan
te passen zet ik de pet van conceptontwikkelaar op.

Ook benut ik mijn jarenlange ervaring als trainer en coach om lezingen te geven en workshops te begeleiden
voor organisaties die (op het punt staan te) beginnen met impact in kaart brengen en hierop sturen.
Een aantal ingrediënten in mijn aanpak: Design Thinking, Lean Startup, Creatief Denken, Oplossingsgericht
Werken en Appreciative Inquiry.

Aug 2016 – heden

Founder, Impact Engineer & Social Innovator - Impact Lab (spin-off Stadslab Leiden)
Ontwikkelen van een online tool voor stadslabs om hun social impact zichtbaar te
maken, initiatieven helpen impact in kaart te brengen, faciliteren Impact Sessies.

sept 2015 – heden

Facilitator en trainer - Stadslab & Stadssessies Leiden
Begeleiden van Stadssessies, ontwikkelen draaiboek stadssessies, ontwikkelen
en geven 'train de changemakers' voor Leidse facilitators en changemakers

okt 2015 - heden

Founder & Coordinator Buurt Business Netwerk Profburgwijk Leiden
Oprichten netwerk, coördinatie van meetings, programma vaststellen, communicatie.

Jan 2017 – heden

Struik Training & Consultancy - Impact Engineer & Conceptontwikkelaar
Het ontwikkelen van het impactkompas, de impactkaarten, startups helpen
impact in kaart te brengen. Faciliteren van brainstorm- en andere teamsessies.

01/2012 – 12/2016

Struik T&C / Florerende Zaken – coach & concept-ontwikkelaar
Zelfstandige trainers & coaches helpen om zichzelf en hun bedrijf te ontwikkelen, op
persoonlijk en commercieel gebied. Concept -& programma ontwikkeling, acquisitie,
coaching, marketing, etc. Vanaf 2014 focus op coaching bij ontwikkelen en realiseren
van (kennis)producten, programma’s & diensten.

09/2008 - 12/2011

Spiff Business Leadership – conceptontwikkelaar & trainer/coach
Het ontwikkelen en geven van trainingsprogramma’s op het gebied van persoonlijke
ontwikkeling en leiderschap.

01/2007 – 02/2008

Result Training & Consultancy - trainer/coach
Het ontwikkelen en geven van communicatie- en andere vaardigheidstrainingen

04/2000 – 01/2007

trainer/coach/consultant bij diverse organisaties en als zelfstandige
Geven en ontwikkelen van training en coaching op het gebied van persoonlijke
effectiviteit, persoonlijk leiderschap en creativiteit, waaronder ook het opzetten van
een traject voor herintredende bijstandsmoeders.

meer achtergrond:

www.annetstruik.nl

Telefoonnummer
Email
Woonplaats
Geboortedatum
Burgerlijke staat
Kinderen

06-22611023
post@annetstruik.nl
Leiden
05-10-1973
gescheiden
Tim (2010) en Roos (2013)

Opleiding en training
Impact Manager – Avance Impact i.s.m. Erasmus Universiteit
Autodidact mbt impact meten
Lean Startup Weekend & online cursus
Diverse Online Marketing & Business Cursussen
Trainers Academy – Nieuwe Dimensies
BCL Professional – Breinkennis voor trainers
NLP Practitioner – Nederlands Instituut voor NLP (NTI NLP)
Coach Counselor Basis – Europees Instituut Toegepaste Psychologie
Toegepaste Communicatie Wetenschappen - Universiteit Twente
Bestuurskunde – Universiteit Twente

sept 2018 – juli 2019
2016 - heden
2014 - 2015
2010 - 2014
2008 - 2009
2008
2008
2000
1994 - 1998
1993 - 1994

